
Comissió Consultiva Extraordinària de 

govern de Medi Ambient, Habitatge, 

Urbanisme i Obres 

11 de desembre de 2018 

 



Comissió Consultiva de govern de Medi 

Ambient, Habitatge, Urbanisme i Obres  

11 de desembre de 2018 

Ordre del dia 

• Habitatges amb protecció oficial en règim de lloguer ubicats al carrer 

Arc de Sant Pau, 162.  

 

• Torn obert de paraula. 
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Expedient 

/Actuació: 

 

 

 

 

 

 

 

Districte:  

Adjudicació de 7 habitatges amb protecció oficial en règim de lloguer ubicats al 

carrer Arc de Sant Pau 16, mitjançant  les convocatòries següents: 5 habitatges 

amb la convocatòria d’adjudicació de “85 habitatges de protecció oficial en 

règim de lloguer ubicats a diferents promocions del districte de Ciutat Vella de 

Barcelona” (Exp. 15chb1) i 2 habitatges amb la convocatòria de “36 habitatges 

amb protecció oficial en règim de lloguer per a persones social i 

econòmicament vulnerables a la promoció de Tànger 40-42 i altres habitatges a 

diferents promocions ubicades a Barcelona” (Exp. 17chb4) 

 

Ciutat Vella 

 

Emplaçament: 

 

c/ Arc de Sant Pau,16 

 

Planejament 

vigent:  

 

PERI del sector del Raval 

Qualificació 

urbanística:  

 

12b 

Operador: 

 

Foment de Ciutat, S.A. 

Gestor 

Habitatges: 

 

Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona 

Habitatges:  7 / habitatges de 40 m2 d’un dormitori 

Descripció :  

 

Es tracta d’un projecte d’un edifici plurifamiliar de 8 habitatges de lloguer de règim general, 1 d’ells 

reservat per a una família que ja viu a l’emplaçament.  

Els 7 habitatges restants, s’adjudicaran mitjançant les llistes d’espera de dues convocatòries 

obertes: 

-5 habitatges amb les llistes d’espera de la convocatòria d’adjudicació de “85 habitatges de 

protecció oficial en règim de lloguer ubicats a diferents promocions del districte de Ciutat Vella de 

Barcelona”, realitzada pel sistema de sorteig i publicada en data 24 de febrer de 2015. 

-2 habitatges mitjançant les llistes d’espera de la convocatòria d’adjudicació de “36 habitatges amb 

protecció oficial en règim de lloguer per a persones social i econòmicament vulnerables a la 

promoció de Tànger 40-42 i altres habitatges a diferents promocions ubicades a Barcelona”, 

realitzada pel sistema de barem i publicada en data 30 de gener de 2018. 

Destinataris:  

 

Atès a les característiques dels habitatges, aquests aniran destinats a les unitats de convivència la 

composició dels quals s’ajusti a les característiques dels mateixos, és a dir, entre 1 i 2 membres. 

Les convocatòries d’adjudicació de “85 habitatges de protecció oficial en règim de lloguer ubicats a 

diferents promocions del districte de Ciutat Vella de Barcelona” i de “36 habitatges amb protecció 

oficial en règim de lloguer per a persones social i econòmicament vulnerables a la promoció de 

Tànger”, van ser definides amb els següents destinataris i condicions generals: 

 

Condicions generals convocatòria Ciutat Vella: 

 

-Unitats de convivència de 1 a 6 membres (en aquest cas, només de 1 i 2 membres), 

inscrites en el Registre de Sol·licitants amb data d’efecte d’inscripció fins al 26 de març de 

2015, inclòs. 

-Ingressos entre 1,5 i 4,5 vegades IPREM (valors IPREM referits a 1 membre: de 

15,039,18 € a 45,117,54 € i per a 2 membres: de 15,504,31 € a 46.512,93€ ) 

-Empadronament a Barcelona durant els dos anys anteriors al 26 de març de 2015 i 

continuïtat d’empadronament. 

-Caldrà acreditar que la quota del lloguer més les despeses comunitàries no superi els 

30% dels ingressos familiars. 

 

Condicions generals convocatòria Contingents Especials: 

 

-Unitats de convivència 1 membre o 2 membres (si es tracta de matrimonis, parelles de fet 

o parelles futures) inscrits en el Registre de Sol·licitants amb data d’efecte fins al 12 de 

gener de 2018, inclòs.  

-Ingressos iguals o inferiors al 1,87 IRSC (fins a 19.880,38€ -1 membre- i 20.495,24€ -2 

membres).  

-Empadronament a Barcelona durant un any anterior al 12 de gener de 2018, i continuïtat 

d’empadronament. 

-Caldrà acreditar uns ingressos mínims equivalents al 0,37 IRSC (3.976,07€ -1 membre- 

4.099,05€ -2 membres) 

-No ser titular de ple domini o d’un dret real d’ús i gaudi sobre cap habitatge o qualsevol 

altre tipus d’immoble, llevat d’excepcions. 

-No haver renunciat en el darrer any per causes injustificades, a cap habitatge adjudicat 

com a contingent especial ni tampoc per la Mesa d’Emergències. 

 

Contingents:  

 

-Contingent especial (2 habitatges) 

-Contingent general (3 habitatges) 

-Reserva territorial del 25% (2 habitatges) que visquin els barris del Raval, Sr. Pere, Sta. 

Caterina i la Ribera, Gòtic, el Poble Sec, Sant Antoni, la Dreta de l’Eixample, el Fort Pienc, 

el Parc i la Llacuna de Poblenou, la Barceloneta. 





Gràcies per la vostra atenció! 


